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Mezidobí fúze sloučením 
Postoupení pohledávky s opravnou položkou 

Základní informace z projektu přeměny: 
Připravujeme fúzi sloučením dvou obchodních korporací, obchodní korporace C jako nástupnické a obchodní 
korporace D jako zanikající.  
Rozhodný den – 1. 1. 202x 
Rozhodný den se shoduje se dnem otevření účetních knih, který následuje po ocenění. 

Zúčastněné společnosti a jejich 
právní forma 

Nástupnická C, a.s. 
Zanikající D, a.s. 

Rozhodný den fúze 1. 1. 202x
Zápis fúze 1. 9. 202x

Zanikající společnost D postoupila po rozhodném dni fúze sloučením před vypracováním projektu přeměny fúze 
sloučením nástupnické společnosti C pohledávku ve jmenovité hodnotě 100 za subjektem Y, úplata 50, protože 
společnost C měla vůči společnosti Y závazek. K pohledávce byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 20. 
Společnost C po koupi pohledávky provedla zápočet nakoupené pohledávky vůči společnosti Y se starým 
závazkem vůči společnosti Y. Pohledávky a závazky z prodeje nebyly mezi společnostmi uhrazeny.  

Zanikající společnost D - účetní operace v samostatně vedeném 
účetnictví za období od rozhodného dne do dne zápisu do OR tis. Kč MD Dal 

PZ Počáteční zůstatek pohledávky za společností Y 100 311/Y - 
PZ 
D1. 
D2. 
D3. 

Pokud by společnost D nefúzovala, pak by z postoupení pohledávky vykázala ztrátu ve výši 30 000 Kč. 

Nástupnická společnost C - účetní operace v samostatně vedeném 
účetnictví za období od rozhodného dne do dne zápisu do OR tis. Kč MD Dal 

PZ 
C1. 

C2. 

...

Účetní operace související se „spojením účetnictví“ a daňový dopad – možný způsob: 

Účetní operace – spojené účetnictví společnosti C – zrušení účetních 
operací tis. Kč MD Dal 

PZ Zahajovací rozvaha - z D 100 311/Y - 
PZ Zahajovací rozvaha - z D 
PZ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Úpravy jsou daňově neutrální. 

Účetní operace – spojené účetnictví společnosti C – konečné zůstatky tis. Kč MD Dal 

KZ 


